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Wij zoeken een collega die 
Als leraar onderbouw voor werktijdfactor 0,8000 aan het werk wil (groepen 1-2 en groepen 

3)  

Het betreft een tijdelijke functie:  

- in de maand januari (en evt. deel februari) in gr. 3 vervanging geboorteverlof; 

- hierna tot einde schooljaar ondersteunende taken als bouwleerkracht in de  

  onderbouw wil verrichten (4 groepen 1-2 en 2 groepen 3); 

- één dag ziektevervanging onderbouw; 

- eventueel vanaf april twee dagen in groep 1-2. 

Kortom, een uitdagende en gevarieerde baan! Meer informatie over de functie? Klik hier  

 

Wie zijn wij? 
De Rietpluim is een school in Nuenen met een team dat volop in ontwikkeling is. Zo hebben 

we onze organisatiestructuur alweer een tijd geleden veranderd. We werken nu in drie 

onderwijsteams (onder-, midden- en bovenbouw). Collega’s in ieder team zijn collectief 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en maken 

samen onderwijs. Er zijn collega's met een ‘eigen’ groep en collega’s met andere taken in 

het onderwijsteam. 

We hebben een aantal belangrijke ontwikkelthema’s voor de komende jaren. Zo werken we 

hard aan het verhogen van de betrokkenheid van kinderen en ouders. We zijn afgestapt van 

de traditionele 15 minutengesprekken en voeren nu met alle kinderen gesprekken waarbij 

ouders aanwezig zijn. Ons motto is dan ook: vraag het de kinderen. 

De Rietpluim heeft ontwikkelingsgericht werken in het DNA zitten. Een onderzoekende en 

ondernemende houding van kinderen en teamleden is daarbij erg belangrijk. We werken 

methodisch waar het moet en thematisch waar het kan. Daarbij werken we vanuit 

Kernconcepten.  

We zijn Brainportschool. ICT en het gebruik van technologie als onderdeel van onze 

leeromgeving krijgt de komende jaren een nog belangrijke rol.  

Van onze nieuwe collega verwachten we minimaal affiniteit met deze ontwikkelingen. Kijk 

vooral eens op onze website; www.derietpluim.nl 

 

Wat bieden we jou? 
• Een tijdelijke aanstelling voor wtf 0,8000 van 1-1-2021 tot en met 31-7-2021; 

• Inschaling cf. cao Primair Onderwijs in L10; 

• Een leuke functie met veel afwisseling en uitdaging. 

     

Meer weten? 
Bel gerust met Erik Adema, directeur OBS De Rietpluim op 040 - 284 11 11 of 06-225 32 942 
of mail erik@derietpluim.nl 
 

Graag reageren voor 23 november 2020 met een motivatiebrief en cv naar 

vacatures@platoo.nl  
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